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A. Pendahuluan 

Syair Putri Hijau merupakan sastra Melayu Langkat yang merupakan bagian dari 

kebudayaan Indonesia. Selain itu, Syair Putri Hijau mempunyai arti penting bagi 

masyarakat Melayu Langkat dan tergolong syair atau cerita yang disakralkan oleh 

masyarakat setempat. Pada masyarakat Melayu Langkat syair digunakan sebagai alat 

penghibur, sebagai alat pendidikan, sebagai alat komunikasi, sebagai nyanyian untuk 

menidurkan anak, dan untuk mengisi upacara adat. Syair Putri Hijau pada masyarakat 

Melayu Langkat merupakan sastra yang hidup di daerah Sumatera bagian Timur yang 

menggunakan bahasa Melayu sebagai alat penyampaiannya.  

Pada masa kini minat dan perhatian terhadap sastra Melayu Langkat jauh lebih 

rendah dibandingkan dengan masa yang lalu. Menurut Masindan, dkk (1987) yang 

meneliti tentang sastra lisan Melayu Langkat melihat bahwa masyarakat Melayu Langkat 

sekarang kurang memberikan perhatian kepada sastra yang ada pada lingkungan mereka 

dibandingkan dengan masa lalu. Selain itu, kenyataan pula bahwa yang masih dapat 

menceritakan sastra, khususnya syair hanyalah orang-orang yang sudah tua usianya dan 

jumlahnya juga sedikit yang kian hari jumlahnya kian berkurang. Oleh sebab itu, 

dikhawatirkan dalam waktu yang tidak terlalu lama sastra Melayu Langkat mungkin akan 

punah. Hal ini tentu tidak saja akan merugikan masyarakat Melayu Langkat sebagai 

pemilik dan pendukung sastra tersebut, tetapi juga untuk bangsa Indonesia. 

Dengan kondisi yang demikian secara berangsur-angsur sastra daerah akan 

mengalami kepunahan di masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Melayu 

Langkat pada khususnya. Sesuai dengan tekad pemerintah yang berusaha melestarikan 

dan memelihara bahasa dan kebudayaan daerah untuk perkembangan bahasa dan 

kebudayaan nasional sangat perlu menggali nilai-nilai yang terkandung pada Syair Putri 

Hijau (SPH) ini. Di samping itu nilai budaya yang terdapat di dalam sastra dapat 



digunakan untuk pengembangan budaya nasional. Budaya yang dikembangkan tentu saja 

adalah nilai budaya yang universal.  

  

B. Konsep Nilai Budaya 

 Nilai budaya merupakan masalah dasar yang amat penting dan bernilai dalam 

kehidupan manusia, yang dianggap dan diyakini sebagai suatu hal yang sangat berharga 

(Koentjaraningrat, 1992:123; Hutomo, 1991:8). Nilai budaya dan perwujudannya 

sebenarnya merupakan identitas bangsa, walaupun nilai budaya ini pada dasarnya 

merupakan karya rekaan atau imajinasi, namun nilai budaya dapat berubah, 

bertransformasi dan mungkin juga hilang, jika nilai budaya dari dua bangsa atau lebih 

bertemu (Hutomo, 1991:25). 

 Nilai budaya merupakan bagian dari suatu sistem budaya. Sistem budaya terdiri 

atas konsepsi-konsepsi yang hidup dalam pikiran sebagai masyarakat, yaitu mengenai 

hal-hal yang dianggap mengandung nilai-nilai dalam kehidupan yang dijadikan pedoman. 

Sistem nilai budaya berasal dari konsepsi yang hidup dalam pemikiran sebagian besar 

dari warga masyarakat yang dianggap mereka bernilai dalam kehidupan. Oleh karena itu, 

sistem nilai budaya biasanya berfungsi sebagai pedoman bagi perbuatan manusia. 

 Sistem nilai budaya menurut Koentjaraningrat adalah suatu rangkaian konsep 

abstrak yang hidup dalam alam pikiran sebagai warga suatu masyarakat, mengenai apa 

yang harus dianggap penting dalam hidupnya. Koentjaraningrat (1985:187) juga 

menyatakan bahwa gagasan-gagasan manusia banyak yang hidup bersama dalam 

masyarakat, memberi jiwa pada masyarakat itu. Gagasan itu tidak terlepas satu dari yang 

lain, tetapi selalu berkaitan menjadi suatu sistem. 

 Sistem nilai budaya bangsa biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi 

kelakuan manusia (Awaluddin, 1986:1.38). Nilai budaya bangsa merupakan konsep-

konsep dalam alam pikiran sebagian warga masyarakat mengenai hal-hal yang mereka 

anggap amat bernilai dalam hidup. Kesadaran itu mempengaruhi sikap dan perilakunya 

dalam kehidupan ini. Nilai-nilai itu secara tidak sengaja akan terbentuk dalam masyarakat 

dan nilai-nilai itu akan dijadikan panutan dari satu generasi kegenerasi berikutnya 

sehingga dianggap menjadi suatu yang sangat berarti dan bernilai. 



 Sebagai sistem nilai, nilai budaya itu menurut Djamaris (1993:2) dapat 

dikelompokkan berdasarkan lima kategori hubungan manusia yaitu (1) nilai budaya 

dalam hubungan manusia dengan Tuhan, (2) nilai budaya dalam hubungan manusia 

dengan alam, (3) nilai budaya dalam hubungan manusia dengan manusia lain, (4) nilai 

budaya dalam hubungan manusia dengan masyarakat, dan (5) nilai hubungan manusia 

dengan dirinya sendiri. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, pembahasan berikutnya 

adalah mendeskripsikan nilai-nilai budaya yang ada pada SPH.  

 

1. Nilai Budaya dalam Hubungan Manusia dengan Tuhan 

 Manusia yang memiliki hubungan dengan Tuhan sadar dan yakin dalam dirinya 

bahwa Tuhan bersifat “maha” atas segalanya. Kesadaran itu mempengaruhi sikap dan 

perilakunya dalam kehidupan ini. Dalam mencari hubungan manusia dengan Tuhan, SPH 

menampilkan beberapa nilai budaya yang menjadi pedoman hidup. Nilai budaya dalam 

hubungan manusia dengan Tuhan yang ada adalah nilai ketakwaan, percaya kepada 

kekuasaan Tuhan (takdir), dan berdoa. 

 

Ketakwaan 

Sebagai mahluk religius, manusia mengakui adanya Tuhan. Pengakuan tersebut 

dapat diimplementasikan dengan cara mengakui keesaan, kekuasaan, dan 

kemahasempurnaan Tuhan. Ketakwaan kepada Tuhan dapat diwujudkan dengan 

mengakui keesaan Tuhan. Perwujudan mengakui keesaan Tuhan itu dalam SPH dapat 

dilihat pada kutipan berikut. 

Beberapa demikian-demikian itu/ di atas tahta baginda ratu/ dengan kehendak 
Tuhan Yang Satu / Baginda pun gering suatu wasiat (bait 23) 

 

Dalam kutipan di atas tampak bahwa seseorang/Raja diberi cobaan mendapat penyakit, 

sudah tentu diyakini datang dari ketentuan Tuhan. 

Pengakuan manusia terhadap kekuasaan Tuhan merupakan salah satu wujud 

ketakwaan terhadap Tuhan. Pengakuan itu harus disertai pula dengan pengakuan sifat-

sifat Tuhan Yang Sempurna. Hal tersebut penting untuk diketahui karena Tuhan tidak 

memperkenalkan diri dengan zat-Nya, melainkan dengan sifat-sifat-Nya yang sempurna.  



Pengakuan sifat-sifat Allah yang sempurna yang terdapat dalam SPH dapat dilihat 

pada data berikut.  

Jika dikehendaki Tuhan semesta/ yang sulit itu menjadi nyata/ lautan boleh 
menjadi kota/ gunung yang tinggi menjadi rata  (bait 6) 

 
Parasnya elok bagai digambar/ memandang puteri bagai pendekar/ indah puteri 
tiada terkabar/ lalu mengucap Allahuakbar (bait 49) 
 
Patik mengembara ke segenap negri/ bertanyakan warta kesana kemari/ dengan 
pertolongan Chalikulbahari/ dapatlah warta kabar dan peri (bait 53) 

 
Pernyataan atas kesempurnaan Allah, seperti yang terdapat pada bait (6) yang 

mengimplikasikan bahwa Tuhan dapat melakukan apa pun yang dikehendakinya. Yang 

tidak mungkin bisa menjadi mungkin, yang sulit bisa menjadi mudah atas kehendaknya. 

Disebutkan pula bahwa Tuhan mempunyai sifat Allahuakbar yang artinya “Allah Maha 

Besar”. Kebesaran Tuhan tersebut diimplikasi pada bait (49). Selanjutnya, disebutkan 

pula bahwa Tuhan sebagai Chalikulbahari yang artinya “Pencipta Lautan”. Pengakuan 

terhadap sifat Tuhan Yang Pencipta tersebut diimplikasi pada bait (53).  

Adapun perwujudan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang lain adalah, 

manusia yang selalu menjaga hubungan baik dengan Tuhannya, dan selalu melaksanakan 

perintahnya serta menjauhi larangannya. Pada SPH tergambar wujud ketakwaan kepada 

Tuhan Yang Maha Esa adalah melaksanakan sembahyang (dalam ajaran Islam disebut 

Sholat) dan menjauhkan sifat negatif. Selanjutnya wujud takwa tersebut dapat dilihat 

pada data berikut.                              

Fajar menyingsing syamsu membayang/ air lautan mulai bergoyang/  mereka pun 
bangun lalu sembahyang/ hati di dalam merasa riang (bait 234) 

               
Sebab pun permintaan patik begitu/ kerana kita belumlah bersatu/ kulit bersentuh 
haramlah tentu/ sekalian agama juga begitu (bait 144) 

                          
Data di atas menggambarkan etika manusia terhadap Tuhan, dimana etika tersebut 

diwujudkan dalam bentuk takwa kepada Tuhan. Rasa takwa itu terefleksikan dalam 

bentuk melaksanakan sembahyang/sholat, pada bait bait (234). Di antara ibadah Islam, 

sholatlah yang membawa manusia terikat kepada Tuhan. Di dalamnya terdapat dialog 

antara manusia dengan Tuhan. Dialog itu dilakukan lima kali dalam sehari. Pada bait 

(144) wujud ketakwaan terhadap Tuhan terefleksikan dalam bentuk menjauhi 



larangannya. Dalam ajaran agama Islam, wanita dan pria tidak boleh bersentuhan kalau 

bukan muhrimnya, seperti diungkapkan pada bait (144). 

  

Berdoa 

Perwujudan keimanan seseorang terhadap Tuhan Yang Maha Esa salah satunya 

dengan berdoa. Seseorang yang berharap agar mendapatkan petunjuk dari-Nya dengan 

cara berdoa. Dengan berdoa, manusia berharap apa yang diinginkan dapat terpenuhi. 

Terlihat pada bait SPH di bawah ini, Raja Aceh mendoakan wazir dan menterinya 

semoga dapat menemukan cahaya hijau yang membuat penasaran Raja Aceh. Hal ini 

diketahui dari kutipan berikut. 

                                     
Segeralah mamanda berjalan pergi/ kudoakan juga petang dan pagi/ mudah-
mudahan Allah memberi/ beroleh laba terjauh rugi (bait 42) 

                      
Walaupun raja penguasa tertinggi pada suatu pemerintahan, namun dia memiliki 

keterbatasan sebagai manusia. Segala sesuatu berdasarkan kehendak-Nya, tiada seorang 

pun manusia yang selalu dapat terpenuhi keinginannya, tidak terkecuali raja. Hanya 

Tuhan yang dapat menentukan, sedangkan manusia berusaha. Agar keinginan manusia 

terpenuhi, maka setiap orang harus berusaha tapi tidak lupa memanjatkan doa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa agar segala keinginannya terkabul. 

Masyarakat Melayu Langkat, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, 

adalah pemeluk agama Islam yang taat dan konsekuen. Mereka memohon doa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan cara dan kepercayaan yang mereka anut. Akan 

tetapi, sebelum Islam masuk ke Melayu Langkat, di sana telah ada kepercayaan lain, 

yaitu agama Hindu atau Budha. Hal ini dapat diketahui dari bait SPH karena di dalamnya 

terdapat nilai berdoa yang permohonan doanya ditujukan kepada dewa-dewi. Hal ini 

terlihat pada bait berikut. 

Sebab itu wahai Maha dewi/ supaya hatiku tiada kecewa/ sekalian sumpahku 
kabulkan jua/ meskipun separoh tidak semua (bait 225)                                     
 

Setelah mengalami kekalahan dari perang melawan Aceh, dan kemudian dapat 

menyelamatkan adiknya Puteri Hijau serta menemukan Mambang Khayali. Sebelum 

pergi meninggalkan keluarganya, dia berdoa agar keinginannya dikabulkan oleh Tuhan. 



Tuhan bagi umat Islam adalah Allah Yang Maha Esa dan bagi yang beragama Hindu atau 

Budha adalah dewa. Dia berdoa dengan Tuhan Yang Esa dengan menyebut nama Allah, 

tetapi dia juga memohon kepada dewi. Tercermin di sini bahwa masyarakat Melayu 

Langkat selain taat kepada ajaran agama Islam, juga masih ada bercampur anasir-anasir 

ajaran Hindu dan Budha yang masih melekat dalam beribadat.     

Berdoa merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh masyarakat Melayu 

Langkat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Doa itu dilakukan karena mereka 

percaya bahwa hanya kepada Tuhan tempat untuk memohon suatu yang diinginkan.     

 

Percaya kepada Kekuasaan Tuhan (Takdir) 

Sebagai mahluk religius, manusia itu harus percaya kepada kekuasaan Tuhan 

(takdir). Ketentuan Tuhan itu dapat berkenaan dengan berbagai persoalan kehidupan 

manusia, seperti hidup, mati, dan rezeki. Kepercayaan terhadap kekuasaan Tuhan (takdir) 

akan membawa manusia merasakan bahwa hidup dan kehidupan telah diatur sedemikian 

rupa oleh Tuhan.  

Kita percaya bahwa semua mahluk Tuhan akan menemui kematian. Manusia tidak 

hidup selamanya di dunia ini, tetapi mengalami kematian sebagai akhir hidupnya. 

Kematian seseorang telah ditentukan oleh Tuhan, dan tidak seorang pun mahluk di dunia 

ini luput dari kematian. Perihal kematian yang diungkapkan dalam SPH dapat dilihat 

pada data berikut. 

Pertolongan tabib pun tiada berfaedah/ semakin gering sultan yang syahdan/ ajal 
baginda hampirlah sudah/ ke negeri baka akan berpindah (bait 23) 
 
Baginda berpulang ke Rahmatullah/ tahta kerajaan tinggallah sudah/ harta dunia 
sudah berjumlah/ kepada yang lain diberikan Allah (bait 25)      
                    
Dari data tersebut, dapat dipahami bahwa setiap orang akan mengalami kematian 

dan kembali kepada Tuhan tidak kecuali Raja. Seluruh yang dimilikinya akan 

ditinggalkan, harta, kekuasaan, jabatan, orang yang disayangi yang dimiliki di dunia ini 

semuanya beralih kepada orang lain.  

Dalam Masyarakat Melayu Langkat, nilai ketakwaan, berdoa, dan percaya pada 

kekuasaan Tuhan (takdir) selalu dilaksanakan, hal ini dapat dilihat pada setiap malam, 

baik di rumah penduduk atau di mesjid terdengar lantunan ayat-ayat suci yang ditujukan 



kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya dapat dilihat perilaku kehidupannya sehari-

hari, yaitu keyakinan bahwa takdir itu datang dari Tuhan dan harus diterima dengan 

syukur, maka ada istilah Melayu yang populer: “dalam setiap kejadian, ia tetap 

beruntung” (Husny, 1975:100).  Penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan itu sebagai 

perwujudan rasa cinta Masyarakat Melayu Langkat kepada Tuhan.  

 

2 Nilai Budaya dalam Hubungan Manusia dengan Masyarakat 

 Manusia memerlukan kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat 

itu manusia senantiasa terkait dengan pranata sosial. Prananta sosial itu perlu dipatuhi 

agar manusia mendapatkan keharmonisan dalam kehidupan bersama. Nilai budaya dalam 

hubungan manusia dengan masyarakat adalah nilai yang berhubungan dengan 

kepentingan para anggota masyarakat, bukan nilai yang dianggap penting dalam suatu 

anggota masyarakat sebagai individu, sebagai pribadi (Djamaris, 1993:5). Dalam hal ini 

kepentingan bersama menjadi ciri nyata dalam nilai budaya ini. 

 Nilai-nilai budaya dalam hubungan manusia dengan masyarakat yang terdapat 

dalam SPH tercakup pada nilai musyawarah dan mufakat, keadilan, dan pengabdian 

kepada negara. 

 

Musyawarah dan Mufakat 

Musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan 

atas penyelesaian masalah bersama, merupakan corak demokrasi yang telah berabad-abad 

dipakai dan dijalankan di Indonesia dan tercantum di mukadimah Undang-Undang Dasar 

1945 (KBBI, 1990:603). Sedangkan mufakat adalah setuju dan seia sekata (KBBI, 

1990:595). Dengan demikian kata mufakat dapat diperoleh setelah diadakan 

musyawarah.Bermusyawarah dan mufakat untuk mencapai kemufakatan bersama.      

Seorang pemimpin yang suka bermusyawarah dengan rakyatnya, akan disenangi 

oleh rakyatnya. Sebaliknya, seorang pemimpin yang semena-mena, otoriter, tidak disukai 

oleh rakyatnya dan akan terjadi perpecahan antara bawahannya. Pada SPH diungkapkan 

hidup bermusyawarah dan mufakat dalam melangsungkan hidup bermasyarakat, dapat 

dilihat pada data berikut. 



Baginda pun lalu mengadakan musyawarah/ maksud hendak berkirim surat/ ke 
Langkat disampaikan hasrat/ supaya tiada kekurangan syarat (bait 101) 
         

Tersebut kisah di dalam istana/ Baginda mufakat dengan sempurna/ menghimpun 
laskar dimana-mana/ dengan seketika menderu bahana (bait 109) 

                                

Pada data di atas, mengungkapkan musyawarah dan mufakat itu penting dalam 

suatu pemerintahan maupun dalam bermasyarakat. Musyawarah dan mufakat 

dilaksanakan baik Raja Aceh maupun Raja Langkat untuk mengambil suatu keputusan 

dari suatu persoalan yang sulit dalam pemerintahan dan keputusan itu harus melalui 

pemikiran yang matang. 

 

Keadilan 

Adil adalah suatu tindakan yang berusaha menjaga keselarasan dan keharmonisan 

demi integritas masyarakat, yang didasarkan pada akal sehat dan pengendalian diri untuk 

meletakkan suatu masalah pada proporsinya. Suatu tindakan adil yang layak, yang berada 

pada titik tengah (tidak merugikan satu pihak tertentu). 

Dalam SPH, Sultan Sulaiman disebutkan sebagai pemimpin yang adil. Sebagai 

seorang pemimpin dalam suatu kerajaan, Sultan Sulaiman disenangi masyarakat karena ia 

memerintah dengan adil. Ia tidak membedakan orang kaya dengan orang miskin, tua 

maupun muda, siapa yang bersalah tetap diberi hukuman yang setimpal dengan 

kesalahannya. Hal itu dapat diketahui dari kutipan berikut.  

Sultan Sulaiman nama baginda/  hukumnya adil cacat tiada/ kaya dan miskin tua 
dan muda/ dihukumkan baginda tidak berbeda (bait 16) 

                                 
Setelah Sultan Sulaiman mangkat, ia digantikan oleh anak sulungnya. Begitu juga 

pemerintahan yang dipegang oleh anak sulungnya, sama seperti bapaknya, berlaku adil 

terhadap rakyat. Dapat dilihat dari kutipan berikut. 

Akan ganti duli baginda/ putera yang sulung menjadi raja/ hukumnya adil samalah 
saja/ dengan almarhum paduka ayahda (bait 28) 

                                        
Dari analisis data tersebut, dapat dipahami bahwa dalam SPH ditemui seruan agar 

bertindak adil dalam pelaksanaan hidup bermasyarakat. Kedamaian dan keselarasan 

hanya dapat dicapai apabila suatu kelompok atau negeri dipimpin oleh seorang pemimpin 



yang adil. Tindakan bersikap adil dalam Masyarakat Melayu Langkat biasanya selalu 

dimulai dari keluarga. Kebiasaan itu selalu dilakukan orang tua dengan bersikap adil 

kepada anaknya.  

 

Pengabdian pada Negara 

Seorang warga negara yang baik akan mengabdikan dirinya pada negara tanpa 

pamrih. Sekali pun itu mengorbankan harta dan nyawanya, ia akan senang dan iklas 

berbakti pada negara dengan tidak mengharap imbalan apa pun. Hal ini dapat dikatakan 

pula sebagai salah satu sikap seorang warga negara dengan loyalitas yang tinggi.  

Pada SPH sikap-sikap seperti ini nampak pada saat kerajaan Langkat diserang 

musuh, setiap rakyat membantu melawan musuh-musuh tersebut. Selain itu bentuk 

pengabdian pada negara atau kerajaan ditunjukkan pula dengan perjuangan Mambang 

Khayali. Sebagai pembela bangsa, dia rela mengorbankan jiwa dan raganya dengan cara 

menyatukan jiwa dan raganya kedalam meriam. Dia terus berusaha mengusir musuh 

dengan sekuat tenaganya, hingga laras meriam pun puntung, akhirnya tidak berdaya. 

Ketidak berdayaan meriam itu dimanfaatkan musuh, hingga akhirnya musuh pun dapat 

masuk dengan mudah ke istana. Hal ini tampak pada kutipan berikut. 

 
Sudahlah takdir Tuhan Yang Satu/ sifat berobah ketika itu/ menjadi meriam 
nyatalah tentu/ pada laskarnya jadi pembantu (bait 127)                      
 
Ia menembak bersungguh hati/ sekejap pun tiada lagi berhenti/ orang Aceh 
banyaklah mati/ disapu peluru meriam sakti (bait 128)                              

                         
Larasnya putus besi melayang/ remuk sebagai dimasak loyang/ keliling istana rasa 
bergoyang/ terkejut segala hamba dan dayang (bait 134) 
                                                           
Kehancuran meriam itu merupakan pengabdian yang dilakukannya terhadap 

negara/kerajaannya. Dia dikenal oleh masyarakat Langkat sebagai meriam puntung. 

Masyarakat Melayu Langkat sampai sekarang masih mengingat jasa meriam puntung ini, 

dan percaya  dengan mitos ini, sehingga untuk menghargainya diletakkan pada suatu 

tempat yang terhormat di Istana Maimun Medan.  

 

3  Nilai Budaya dalam Hubungan Manusia dengan Manusia Lain 



 Sebagai mahluk sosial, manusia tidak dapat melepaskan diri dari orang lain, dia 

harus saling berinteraksi. Interaksi di antara manusia satu dengan manusia lainnya itu, 

baik melalui dialog, perilaku, maupun sikap akan menimbulkan nilai-nilai tertentu. Oleh 

karena itu, hubungan antara manusia dengan sesama manusia dilandasi sikap saling 

mengasihi dan saling menghargai.   

 Nilai-nilai yang ada dari hubungan manusia dengan orang lain dalam SPH adalah 

kasih sayang, nasihat, dan kepatuhan. 

 

Kasih Sayang 

Kasih sayang lahir dari jiwa seseorang yang diberikan kepada orang lain. Perasaan 

kasih sayang timbul karena reaksi simpati terhadap sifat, tingkah laku, tutur kata, rasa 

iba, atau kepribadian dari satu pihak ke pihak lain. Suasana damai dapat dicapai antara 

lain dengan menerapkan nilai kasih sayang antarsesama. Kasih sayang biasanya dalam 

lingkungan keluarga, yaitu kasih sayang antara suami istri, antara orang tua dengan anak-

anaknya, atau antara kakak dengan adik. Ungkapan kasih sayang orang tua terhadap 

anaknya dapat terlihat pada kutipan berikut.  

Putri Hijau baginda peliharakan/ apa kehendaknya baginda turunkan/ tiada pernah 
baginda bantahkan/ kasih dan sayang tiada terperikan (bait 22) 

                              
Raja Langkat sangat sayang kepada Putri Hijau, putri satu-satunya. Putri Hijau 

diasuhnya dengan sebaik-sebaiknya, sampai menjadi putri yang sangat cantik, yang tidak 

ada bandingnya di dalam negeri. Untuk menunjukkan kasih sayangnya, apa yang 

diinginkan oleh putrinya tidak pernah ditolak, selalu dituruti.  

Nilai kasih sayang antara kakak dengan adik tercermin pada SPH. Begitu 

sayangnya Putri Hijau terhadap kakaknya sehingga dia tidak ingin berpisah, walaupun 

untuk ikut dengan suami. Dapat terlihat pada kutipan berikut. 

                                  
Wahai kakanda raja yang sakti/ dimanakah tempat kakanda menanti/ ambillah 
dinda kemarilah pasti/ supaya bersama hidup semati (bait 168) 
                                
Begitu juga sayang kakak terhadap adiknya. Ketika adiknya Putri Hijau dibawa 

Raja Aceh ke Aceh. Mambang Yazid menolong adiknya yang sudah putus asa. Kemudian 



membawanya pergi ke dasar laut. Dia berjanji akan selalu melindungi adiknya dari segala 

ancaman dan mara bahaya. Seperti terlihat pada kutipan berikut. 

Janganlah adinda berhati pilu/ ingatkan masa-masa yang telah lalu/ musuhlah 
telah kakandalah palu/ hapuslah sudah aib dan malu (bait 189) 

                                   
Bakarlah kemenyan sebutlah nama/ Mambang Yazid raja panglima/ dengan 
seketika akan menjelma/ membela adikku muda utama (bait 192) 
                         
Dari analisis data tersebut, dapatlah dipahami bahwa dalam SPH, diungkapkan 

seruan untuk kasih-mengasihi antara kakak dan adik. Kerukunan dapat terlaksana kalau 

dalam keluarga itu ada kasih sayang. Rasa kasih sayang dan kerukunan dalam keluarga 

itu diwujudkan dalam bentuk saling menyayangi, saling membutuhkan, dan saling 

melindungi.  

 

Nasihat 

 Yang termasuk dalam nilai budaya dalam hubungan manusia dengan manusia lain 

salah satunya adalah nasihat. Dengan nasihat seseorang diharapkan sadar akan sikap, 

perbuatan, perkataan, serta pandangan-pandangan tertentu yang dianggap salah 

berdasarkan norma agama dan norma masyarakat. 

 Pada SPH, nasihat dilakukan seorang kakak terhadap adiknya. Seorang kakak 

berusaha memberi nasihat kepada adiknya agar selalu berbuat baik. Nilai budaya nasihat 

tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut. 

  
Tetapi kakanda hendak berpesan/   pada adikku dewa lukisan/ sedikit nasihat 
tamsil dan kiasan/ adinda mendengarkan janganlah bosan (bait 212) 

  
Pesan kakanda adinda dengarkan/ janganlah sekali adinda abaikan/ perbuatan baik 
itulah diutamakan/ angkara murka jangan turutkan (bait 213) 
 
Ikutlah bagai faham adinda/ banyaklah sabar di dalam dada/ turutkan jangan nafsu 
angkara/ supaya nama tiada ternoda (bait 214) 

  

Mambang Khayali (meriam puntung) diberi nasihat oleh kakaknya. Akibat 

kemarahan dan ketidaksabarannya menghadapi musuh, maka ia menjadi binasa. Oleh 

karena itu nasihat merupakan upaya yang efektif untuk memperbaiki setiap kesalahan 



yang telah dilakukan. Orang yang melakukan kesalahan kadang-kadang tidak menyadari 

dan tidak merasa bersalah dalam melakukan suatu perbuatan tertentu. 

 Pada SPH ini, nilai budaya nasihatnya mengandung ajaran antara lain, bahwa 

manusia itu harus sabar, sanggup menahan hawa nafsu marah. Kecerobohan akan 

membuatnya celaka.  

Kepatuhan 

 Sikap patuh ini biasanya dilakukan antara anak kepada orang tua, antara bawahan 

kepada atasan, atau antara manusia kepada penciptanya. Pada SPH sikap patuh 

diperlihatkan oleh seluruh wazir dan menteri raja Aceh. Nilai kebudayaan kepatuhan 

dapat dilihat pada kutipan berikut. 

Wazir melihat paduka ratu/ bermuram durja berhati mutu/ merasa bersedih bukan 
suatu/ tunduk menyembah ketika itu (bait 38) 

                         
Baiklah patik pergi sendiri/ bersama dengan seorang menteri/ segenap negeri 
patik edari/ tidaklah patik merasalah ngeri (bait 41) 

                                      
 Kepatuhan wazir terhadap rajanya dapat diketahui dalam sikap wazir dan menteri 

saat melihat rajanya bersedih hati. Mereka menanyakannya dan akan melakukan apa saja 

supaya hati raja tidak sedih lagi. Ternyata kesedihan raja Aceh karena belum mengetahui 

asal usul cahaya hijau yang dilihatnya. Karena patuhnya, wazir dan menteri langsung 

pergi mencari cahaya hijau yang dimaksudkan Raja Aceh. 

 

4 Nilai Budaya dalam Hubungan Manusia dengan Diri Sendiri 

 Manusia selain sebagai makhluk sosial juga sebagai makhluk individu. Manusia 

sebagai mahluk individu mempunyai hak untuk menentukan pandangan hidup, sikap, dan 

perilakunya yang membedakannya dengan individu lain. Dalam keadaan seperti inilah 

manusia itu dikatakan mempunyai hubungan dengan diri sendiri. 

 Nilai budaya hubungan manusia dengan diri sendiri dalam SPH ini mencakupi 

nilai budaya maaf memaafkan dan kecerdikan. Pembahasan berikutnya akan 

dikemukakan satu persatu nilai budaya tersebut. 

 

Maaf Memaafkan 



 Sikap suka meminta maaf merupakan sikap yang terpuji. Orang yang suka 

meminta maaf adalah orang yang rendah hati. Nilai budaya ini erat kaitannya dengan 

nilai budaya suka memaafkan. Orang yang suka memaafkan adalah orang yang tidak 

pendendam. 

 Pada SPH nilai budaya suka minta maaf terlihat pada kutipan berikut. 

                          
 Akhirulkalam saya berperi/ tangan diangkat sepuluh jari/ sembah diatur kanan dan 

kiri/ ampun dan maaf mohon diberi (bait 273)  
  
 Data tersebut menyebutkan untuk selalu mau minta maaf kepada orang lain. Itulah 

adap bersopan santun. Dia merendahkan diri, tidak menyobongkan kemampuannya 

kepada orang lain. Inilah suatu sikap yang terpuji, orang yang mau minta maaf adalah 

orang yang berjiwa besar. 

 

Kecerdikan 

 Kecerdikan merupakan kepintaran atau kepandaian yang dimiliki seseorang 

karena kemampuannya memahami dan memecahkan suatu persoalan secara cepat. Di 

samping memilih cara yang cepat, seseorang yang cerdik biasanya juga 

mempertimbangkan faktor ketepatan dan keberhasilannya. Nilai budaya kecerdikan dapat 

dilihat pada kutipan berikut. 

Setelah genap tiga puluh hari/ Rajalah Aceh menghimpunkan menteri/ tipu 
muslihat hendak dicari/ supaya dapat mengalahkan negri (bait 115) 
                                   
Pengaruh uang kita cobakan/ ke dalam meriam kita tembakkan/ ke dalam 
laskarnya kita tembakkan/ tentulah mereka akan merebutkan (bait 118) 

                                      
Perang antara kerajaan Langkat dengan kerajaan Aceh sudah berlangsung tiga 

puluh hari. Rakyat dan laskar kedua belah pihak yang berperang sudah banyak yang 

gugur. Maka Raja Aceh yang cerdik menyusun muslihat agar perang dapat dimenangkan 

dengan mudah. Raja Aceh memperdaya laskar kerajaan Langkat dengan menembakkan 

uang, bukan peluru kepada mereka. Ternyata tipu muslihat itu berhasil. Laskar kerajaan 

Langkat sibuk memunguti uang yang berserakan, lupa bahwa mereka sedang berperang, 

hingga akhirnya pintu gerbang kota dapat direbut dengan mudah oleh laskar kerajaan 

Aceh. 



Setelah Raja Aceh berhasil masuk ke istana, raja mengajak Putri Hijau untuk ikut 

ke Aceh. Putri Hijau tidak menolak tetapi dengan syarat dia harus dibuatkan keranda/peti 

yang terbuat dari kaca. Berkat kecerdikan sang putri, sang putri dapat selamat dari 

tawanan Raja Aceh, sebagaimana dapat diketahui dalam kutipan berikut. 

Sebuah keranda tuanku buatkan/ daripada kaca tuanku jadikan/ ke dalam itu patik 
masukkan/ sampai di Aceh baru bukakan (bait 143) 

                               
Ketika itulah kapal binasa/ ditenggelamkan oleh naga perkasa/ hanyalah keranda 
aman sentosa/ tempat berbaring puteri berbangsa (bait 175)   

                                        
Dari analisis tersebut, SPH menyerukan bila menemukan suatu masalah harus 

dihadapi dengan penuh kepandaian dan kecerdikan. Terkandung amanat bahwa setiap 

manusia mempunyai keinginan pribadi untuk meraih keberhasilan dalam kehidupannya. 

Akan tetapi keberhasilan itu tidak mudah dapat dengan begitu saja, untuk meraih 

keberhasilan itu hendaknya memiliki sifat cerdik. 

 

C. Simpulan 

Hasil analisis ditemukan nilai budaya yang terkandung dalam SPH antara lain 

dalam hubungan manusia dengan Tuhan yang ada adalah nilai ketakwaan, percaya 

kepada kekuasaan Tuhan (takdir), dan berdoa. Nilai-nilai budaya dalam hubungan 

manusia dengan masyarakat yang terdapat tercakup pada nilai musyawarah dan mufakat, 

keadilan, dan pengabdian kepada negara. Nilai-nilai yang ada dari hubungan manusia 

dengan manusia lain adalah kasih sayang, nasihat, dan kepatuhan. Nilai budaya hubungan 

manusia dengan diri sendiri mencakupi nilai budaya maaf memaafkan dan kecerdikan. 

Keseluruhan nilai-nilai budaya ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari 

masyarakat Melayu Langkat dan masih tetap dijunjung tinggi dan dilaksanakan. Dengan 

demikian diketahui Masyarakat Melayu Langkat pemeluk agama Islam yang taat. 

Kebiasaan bermusyawarah untuk mencapai mufakat ini sering dijumpai pada Masyarakat 

Langkat, karena musyawarah dan mufakat merupakan sendi kehidupan sosial orang 

Melayu, baik mengenai pemerintahan maupun tentang pelaksanaan adat di masyarakat.  
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